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Umsögn Rannsóknamiðstöðvar Íslands vegna tillögu til þingsályktunar um stefnu Íslands í 
málefnum norðurslóða

Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannís, gegnir fjölþættu hlutverki við að treysta stoðir íslensks samfélags 
með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu. Rannís stuðlar að þróun 
þekkingarsamfélagsins með rekstri samkeppnissjóða og þjónustu gagnvart alþjóðlegum sóknarfærum, 
þar á meðal tengd málefnum norðurslóða. Fjölmargir snertifletir eru á starfsemi Rannís og markmiðinu 
að Ísland hafi sjálfbærni og samvinnu að leiðarljósi í því ábyrgðahlutverki að stuðla að hagfelldri þróun 
á norðurslóðum. Rannís hefur lagt sitt á vogaskálarnar við að efla norðurslóðarannsóknir á Íslandi og 
hýsir Rannís skrifstofu Alþjóðlegu norðurskautsvísindanefndarinnar (IASC) í Borgum, rannsókna- og 
nýsköpunarhúsi á lóð Háskólans á Akureyri, auk þess að leggja sitt að mörkum í starfi IASC og European 
Polar Board með stjórnarsetu fyrir hönd Íslands og í gegnum verkefnaþátttöku í EU-PolarNet2, sem er 
samstarfsvettvangur leiðandi aðila á sviði heimskautavísinda innan Evrópu. Rannís hefur ríka reynslu 
af því að styðja við norðurslóðarannsóknir á Íslandi og alþjóðavísu, og er þessi umsögn mótuð af því.

Rannís vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum:

12. Að vinna að því að efla vöktun og tryggja betur öryggi ísamgöngum á hafi og í  lofti, m.a. með 
bættum fjarskiptum og aukinni útbreiðslu gervihnattakerfa, t.d. vegna gervihnattaleiðsögu.

Rannís fagnar því að efla eigi vöktun á svæðinu, s.s. í formi fjarskiptabúnaðs og gervihnattavöktunar. 
Mikilvægt er að huga að gildi þessara þátta til uppbyggingar vísindainnviða svo tryggja megi að sjálfbær 
þróun á norðurslóðum taki mið af bestu fáanlegum gögnum og Ísland verði ekki eftirbátur annarra 
ríkja þegar kemur að uppbyggingu innviða og þverfaglegra rannsókna á svæðinu. Í því tilliti mætti 
benda á að gagnlegt gæti verið að stuðla að hagnýtum rannsóknum er viðkemur áhrifum fjórðu 
iðnbyltingarinnar á norðurslóðir, hvort er viðkemur gervigreind, sjálfvirknivæðing og/eða stafræna 
ferla og þeim félagslegu áhrifum sem breytingar á svæðinu hafa. Þörf er á bættum innviðum tengdum 
vísindastarfi og vöktun á svæðinu og samtali á milli allra hluteigandi aðila um mikilvægi þeirra þátta.

16. Að styrkja stöðu og ímynd Íslands sem norðurslóðaríkis með því að byggja upp innlenda þekkingu 
og sérhæfingu ímálefnum  norðurslóða, og efla miðstöðvar mennta, vísinda og umræðu.

Rannís hýsir skrifstofu IASC í Borgum, rannsókna- og nýsköpunarhúsi á lóð Háskólans á Akureyri, en 
þar eru fyrir allmargar stofnanir sem sérhæfa sig í rannsóknum, vöktun og miðlun upplýsinga um 
málefni norðurslóða. Á Akureyri er því öflugt norðurslóðasamfélag undir einu þaki sem skapar ýmiss 
konar samvirkni við IASC skrifstofuna. Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin sameinar opinberar 
stofnanir og samtök á sviði norðurslóðavísinda frá 23 ríkjum og er langmikilvægasti alþjóðlegi 
samstarfsvettvangurinn fyrir rannsóknir á norðurslóðum. IASC hefur áheyrnaraðild að 
Norðurskautsráðinu og gegnir mikilvægu hlutverki við miðlun upplýsinga frá vísindasamfélaginu til



ráðsins um niðurstöður rannsókna á breytingum í náttúrufari og samfélagsgerð norðurslóða. Gera má 
ráð fyrir að starfsemi IASC skrifstofunnar hér á landi hafi meðal annars eftirfarandi ávinning í för með 
sér:

• Veitir íslensku vísindasamfélagi aðgang að öflugasta tengslaneti vísindamanna á norðurslóðum og 
eykur þar með möguleika íslenskra vísindamanna til að vinna með erlendum kollegum, í tengslum við 
ráðstefnur og rannsóknaverkefni

• Eykur áhuga vísindamanna frá öðrum þjóðum á vísindasamstarfi við Ísland

• Styrkir þá norðurslóðastarfsemi sem fyrir er á Akureyri

• Auðveldar að fleiri alþjóðlegum rannsóknamiðstöðvum verði komið upp hér á landi

Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin hefur forgöngu um að Vísindavika norðurslóða (Arctic 
Science Summit Week, ASSW) er haldin i samstarfið við gestgjafa hvers lands hverju sinni. Markmið 
Vísindavikunnar er að skapa tækifæri fyrir alþjóðlega samvinnu og samstarf á öllum sviðum 
norðurslóðarannsókna. Þema ASSW 2020 sem fram fór 27. mars - 2. apríl 2020 var „Vísindi fyrir 
sjálfbærar norðurslóðir" en Rannís og Háskólinn á Akureyri skipulögðu vísindavikuna í nánu samstarfi 
við mennta- og menningarmálaráðuneytið, umhverfisráðuneytið, utanríkiráðuneytið- og 
Akureyrarbæ. Vísindavikan var hluti af formennskuáætlun Íslands í Norðurskautsráðinu og til stóð að 
fundur embættismanna aðildarríkja Norðurskautsráðsins yrði haldinn á Akureyri í tengslum við 
Vísindavikuna, en sökum heimsfaraldursins Covid-19 þurfti að færa viðburðinn að fullu á rafrænt 
form . Vísindavikan er hvatning til þess að halda fleiri sambærilegar alþjóðlegar ráðstefnur um 
málefni norðurslóða hér á landi og nýlega kom út ráðstefnurit vegna Vísindaviku norðurslóða.

Í nóvember 2020 kom út skýrslan: Kortlagning norðurslóðarannsókna á Íslandi sem unnin var af 
Rannís, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og Norðurslóðaneti Íslands. Skýrslan inniheldur meðal annars 
greinargott yfirlit um norðurslóðastefnu íslenskra stjórnvalda og lýsingu á íslenskum aðilum sem 
stunda norðurslóðarannsóknir. Meginefni skýrslurnar er greining á norðurslóðaverkefnum út frá 
úthlutunum innlendra og erlendra samkeppnissjóða undanfarin áratug. Þar kemur fram að yfir 
milljarði króna hafi verið úthlutað hérlendis til norðurslóðaverkefna úr Rannsóknasjóði síðastliðinn 
áratug, en háskólar, stofnanir og fyrirtæki á Íslandi hafa jafnframt sótt verkefnastyrki fyrir um milljarð 
króna í Horizon 2020, rannsókna- og nýsköpunaráætlun Evrópusambands á sjö ára tímabili 
áætlunarinnar. Niðurstöður skýrslunnar leiða í ljós að á Íslandi kemur öflugur hópur aðila að 
norðurslóðarannsóknum og að íslenskir háskólar, stofnanir og fyrirtæki eru eftirsóttir samstarfsaðilar 
í alþjóðlegu samstarfi. Til að svo megi vera áfram er mikilvægt að orðum fylgi fjármagn til uppbyggingar 
þekkingarsamfélags um málefni norðurslóða á Íslandi en ánægjulegt er að sjá að áhersluatriði 
umræddrar þingsályktunar veita jákvæð formerki þess efnis.

17. Að styðja við alþjóðlegt vísindasamstarf á norðurslóðum og auðvelda miðlun á niðurstöðum 
vísindarannsókna, og að efla innlent rannsóknarstarf, m.a. með því að móta rannsóknaáætlun um 
norðurslóðir.

Rannís fagnar því að til skoðunar sé sérstök rannsóknaáætlun um norðurslóðir en 
norðurslóðarannsóknir hafa aukist talsvert á Íslandi undanfarinn áratug og hefur rannsóknastyrkjum 
til norðurslóðaverkefna einnig fjölgað bæði innanlands, m.a. úr Rannsóknasjóði og með tilkomu 
Loftslagssjóðs, og með þátttöku íslenskra aðila í alþjóðlegum verkefnum, t.a.m. á vegum rannsókna- 
og nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins og NordForsk.

https://www.rannis.is/media/althjodasvid/Report_ASSW2020-OnlineFinal.pdf
https://www.rannis.is/media/althjodasvid/Report_ASSW2020-OnlineFinal.pdf
https://issuu.com/rannis6/docs/assw2020scientificsummaryreport?fr=sYzdmYzE0MTMxNDU
https://www.rannis.is/starfsemi/utgafur-og-skyrslur/kortlagning-nordurslodarannsokna-a-islandi


Aðgengi að öflugum samkeppnissjóðum er bæði mikilvægt og nauðsynlegt fyrir vísindamenn á 
norðurslóðum en er ekki fullnægjandi. Markmiðið með norðurslóðarannsóknum er að leita þekkingar 
á örum samfélagslegum- og náttúrulegum breytingum, þannig er einnig þörf á stöðugu eftirliti, 
mælingum og athugunum svo hægt sé að skapa heildstæða og samfellda tímaröð athugana. 
Rannsóknastofnanir og innviðir þeirra gegna mikilvægu hlutverki í langtímavöktun og því geta þau ekki 
reitt sig einungis á fjárveitingar til skamms tíma. Þörf er á sértækri stefnu í þeim efnum hérlendis og 
rannsóknaáætlun um norðurslóðir væri mikilvægt skref til að efla innlent norðurslóðarannsóknastarf.

Mikilvægt er að samfélagsþróun á norðurslóðum byggi á þekkingu, bæði þegar kemur að lífríki og 
mannlífi á svæðinu, og sjálfbær þróun verði höfð að leiðarljósi. Samstarf hagsmunaaðila er mikilvægt 
til að skapa víðtæka samstöðu og samráði um málefni norðurslóða og öflugt vísindastarf til aukins 
skilnings á umhverfislegum þáttum, mannlífi á svæðinu og vöktun þess gegna þar lykilhlutverki. Ísland 
hefur staðið sig vel gagnvart alþjóðlegu samstarfi um málefni norðurslóða og mögulegt er að styrkja 
það frekar á komandi árum á sviði rannsókna- og nýsköpunar öllum hluteigandi aðilum til góðs. Rannís 
er þar reiðubúið að leggja sitt á vogaskálarnar og þá ekki síst þegar kemur að útfærslu og framkvæmdar 
sérstakar rannsóknaáætlunar í norðurslóðamálum.


